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Аbstract. Physical education is an integral part of the whole educational
processin school, and the lesson is the main form. Today, find in geffective
approaches to form student’s interestin physical education and the introduction
new technologies into the physical education system are particularly important.
Every thirdchild goes to school with different health conditions, and every
second has some problems in high school. This can beexplained by the lack of
physical activity while children are studying at school, their nervoustension,
and large amount of information needed to be learnt. That is why the article
analyzes the innovative concepts that is proposed to use, both in physical
education and during after school activities. 

Keywords: lesson, students, innovation, innovative technologies,
physical education.

Анотація. Фізичне виховання є невід’ємною частиною всього
навчально – виховного процесу в загальноосвітній школі, а урок –
основною його формою. Сьогодні особливого значення набуває пошук
ефективних підходів для прищеплення учням інтересу до занять фізичною
культурою та впровадження новітніх технологій у систему фізичного
виховання. При вступі до школи різні відхилення у стані здоров’я
спостерігаються у кожної третьої дитини, а у старших класах – у кожної
другої. Це пояснюється тим, що навчання у школі супроводжується
дефіцитом рухової активності, нервовим перенапруженням, необхідністю
засвоєння та переробки школярами великої кількості інформації. Саме
тому у статті проаналізовано інноваційні концепції науковців, які вони
пропонують використовувати, як на уроках фізичної культури, так і в
позашкільний час.

Ключові слова: урок, учні, інновація, інноваційні технології,
фізичне виховання.

Аннотация. Физическое воспитание является неотъемлемой
частью всего учебно - воспитательного процесса в общеобразовательной
школе, а урок - основной его формой. Сегодня особое значение
приобретает поиск эффективных подходов для привития учащимся
интереса к занятиям физической культурой и внедрение новейших
технологий в систему физического воспитания. При поступлении в школу
различные отклонения в состоянии здоровья наблюдаются у каждого
третьего ребенка, а в старших классах - в каждой второй. Это объясняется
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тем, что обучение в школе сопровождается дефицитом двигательной
активности, нервным перенапряжением, необходимостью усвоения и
переработки школьниками большого количества информации. Именно
поэтому в статье проанализированы инновационные концепции ученых,
они предлагают использовать как на уроках физической культуры, так и
во внешкольное время.

Ключевые слова: урок, ученики, инновация, инновационные
технологии, физическое воспитание.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку
фізичної культури одним із головних завдань цієї галузі є
організація фізкультурно-оздоровчої роботи. Тому значну
увагу у фізичному вихованні дітей та молоді науковці
звертають на застосування інноваційних технологій, які
сприяють не лише удосконаленню рухових якостей та
дотриманню здорового способу життя, але й підвищенню
мотивації до занять фізичною культурою та спортом. Як
зазначають науковці інновації мають на меті вирішення цієї
актуальної проблеми, а також позитивні зміни в змісті та
організації навчання. Відомо, що під інноваційною діяльністю
розуміється діяльність, направлена на реалізацію
накопичених досягнень  з метою здобуття нових або
додаткових навичок з новими якостями. Інновації, в рамках
яких розвиваються педагогічні технології, самі по собі не
виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового
педагогічного досвіду [8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій У науковій
літературі існує низка наукових досліджень, присвячених
проблемі застосування інноваційних технологій у системі
фізичного виховання дошкільників (О.Г. Лахно), молодших
школярів (Н.В. Москаленко), дітей середнього та старшого
шкільного віку (Д.С. Єлісєєва, В.Л. Маринич) та ін. Однак
недостатньо дослідженими залишаються питання, присвячені
обґрунтуванню сутності та змісту інноваційних технологій у
фізичному вихованні.

Мета статті: аналіз проблеми застосування
інноваційних технологій у фізичному вихованні школярів.

Виклад основного матеріалу. Інноваційні технології у
сучасній науковій літературі розглядаються як процесуально
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структурована сукупність прийомів і методів, спрямованих на
вивчення, актуалізацію та оптимізацію інноваційної
діяльності у результаті якої створюються нововведення, які
викликають якісні зміни [6]. Принцип оздоровчої
спрямованості фізичного виховання конкретизується у
фізкультурно-оздоровчих технологіях, які в даний час активно
розвиваються. Поняття фізкультурно - оздоровча технологія
об’єднує процес використання засобів фізичного виховання в
оздоровчих цілях і наукову дисципліну, розробляючи основи
методики побудови фізкультурно-оздоровчого процесу.

Інновація - система або елемент педагогічної системи,
що дає змогу ефективно вирішувати поставленні завдання, які
відповідають прогресивним тенденціям розвитку суспільства.
Інноваційна діяльність учителя спрямована на перетворення
існуючих форм і методів виховання, створення нових цілей і
засобів її реалізації, тому вона є одним з видів продуктивної,
творчої діяльності людей. Технологію навчання та виховання
в школі недоцільно розглядати як окремий процес, тому, що
основною формою організації навчально-виховного процесу
є урок. Класифікація уроків раціональна і дає змогу чіткіше
визначити цілі та завдання, структуру кожного уроку,
мобілізацію учнів для успішного вирішення поставлених
завдань [10].

Твеліна А.О. у результаті дослідження процесів
виникнення оздоровчих інновацій і розвитку фізичної
культури та фізкультурної освіти молоді виділила ознаки
інновацій у цій сфері: 

циклічність розвитку – інновації у розвитку проходять–
однакові стадії;

зв’язок з часом – відповідність інновацій сучасним–
вимогам суспільства;

новизна якості – революційні зміни у підходах до–
оздоровлення; 

системність перетворення – інновації виникають на всіх–
рівнях організації оздоровчої діяльності [9]. 

Погоджуючись із висновками дослідниці, додамо, що
важливою ознакою інновацій також є їх здатність до
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перетворення існуючих форм і методів виховання, створення
нових цілей і засобів її реалізації. 

Також науковці [13] вважають, що ефективним є
застосування таких інноваційних технологій в процесі
фізичного виховання: 

кооперативно-групове навчання, що дає можливість–
самостійно набувати знання, формувати фізичні якості,
удосконалювати окремі вміння та навички;

інтерактивний методично-організаційний комплекс–
можна віднести до інформаційних технологій навчання, що
надають доступ до нетрадиційних джерел інформації
(електронна бібліотека, сайти Інтернету, соціальні мережі),
створюючи можливість для творчої діяльності, формування
професійних навичок, можливість реалізувати нові форми та
методи навчання;

застосування мультимедіа, що є новою технологією,–
тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування,
обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації,
заснованої на використанні компакт-дисків або Інтернет-
джерел, електронних бібліотек [13]. 

Лахно О.Г. у наукових дослідженнях розглядає
застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні
дошкільників. Учена розробила інноваційну технологію
інтегрального психомоторного розвитку дітей 5-6 років, які
передбачали застосування технічного пристрою з
використанням елементів баскетболу, ігор з використанням
елементів туризму, модифікованої методики М. Монтессорі
та функціонально цілісно, інтегрально єднають, різні
елементи навчання і виховання [4].

Метою запровадження інноваційних програм у
фізичному вихованні школярів, як зазначає Н.В. Москаленко,
є забезпечення та покращення всіх складових здоров’я –
психічного, соціального, фізичного [7].

Шаповаленко В.І. пропонує такі варіанти впровадження
інноваційних технологій на уроках фізичної культури: 

кооперативного навчання (групового), до яких–
відносяться «робота в парах, трійках», «робота в малих
групах»;
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колективно-групового навчання – «обговорення–
проблеми в загальному колі», «мікрофон», «незакінчені
речення», «мозковий штурм», метод «навчаючи – навчаюсь»,
«дерево рішень»; 

технологія ситуативного моделювання, до якої–
відносяться імітаційні та рольові ігри; 

технології опрацювання дискусійних питань – методи–
«Займи позицію» та «Зміни позицію», «Дискусія» [11]. 

На думку Єлісєєвої Д.С., новітні інноваційні технології,
несуть у собі не тільки предметний зміст, а й такі способи
організації різних видів діяльності учнів й організаційні
форми освітнього процесу, при використанні яких
створюються оптимальні можливості для навчання [3]. Також
інноваційні технології повинні включати впорядковану
сукупність дій, які інструментально забезпечують досягнення
прогнозованого та діагностованого результату в умовах
навчально-виховного процесу. Науковцем запропоновано
інтерактивну технологію зміцнення здоров’я дітей старшого
шкільного віку в процесі самостійних занять фізичним
вихованням, у якій запропоновано використання дидактичних
ігор із застосуванням технологій комп’ютерного
програмування (scratch-програм), заснованих на елементах
комп’ютерного навчання для формування системи знань з
організації і методики проведення самостійних занять
фізичним вихованням [3]. 

Дослідниця Федоренко Є.О. [10] розробила програму з
формування мотивації до спеціально організованої рухової
активності старшокласників, що складається з використання
на уроках фізичної культури:

засобів та методів, які сприяють формуванню мотивації–
до спеціально організованої рухової активності
(диференційований підхід до розвитку рухових якостей
та виконання навчальних завдань під час проведення
уроку, використання ігрового й змагального методів на
етапі вдосконалення техніки рухових дій); 
форм виховання у позанавчальний час (проведення з–
учнями бесід, дискусій, зборів, лекцій, семінарів,
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диспутів, факультативних занять та секцій, проведення
конкурсів, вікторин, інтелектуальних ігор на спортивну
тематику тощо; проведення тематичних батьківських
зборів, надання індивідуальних консультацій, залучення
батьків до участі в спортивно-масових заходах) та
інформаційного забезпечення (надання учням
інформації про ДЮСШ та спортивні секції, які
функціонують у місті, використання плакатів,
фотовиставок, стінгазет тощо). На уроках фізичної
культури вчителю доцільно впроваджувати різноманітні
засоби, які сприяють підвищенню інтересу учнів до
занять фізичною культурою, формуванню потреби в
рухах.
Дослідник Дикий О.Ю. звертає увагу на проблему

профільного навчання старшокласників за спортивним
напрямом [2]. У процесі профільного навчання за спортивним
напрямом значне місце посідають курси за вибором, які
створюються за рахунок варіативного компонента змісту
освіти. Науковець зазначає, що в цьому аспекті слід
зосередити увагу на тому, що саме спецкурси поглиблюють
та розширюють основний курс предметів відповідно до
профілю навчання, надають можливості для організації
творчої роботи учнів через систему індивідуальних завдань
професійної спрямованості, забезпечують індивідуальні
інтереси кожного школяра, а саме:

поглиблене та розширене вивчення профільних–
предметів у старших класах;

формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів,–
орієнтацію на усвідомлений і відповідальний вибір
майбутнього профілю навчання, а в подальшому й професії; 

сприяють вивченню непрофільних предметів і–
зорієнтовані на вид діяльності поза профілем навчання; 

забезпечують учням умови для здобуття якісної–
середньої освіти.

У наукових дослідженнях Маринич В.Л.  розглядає
інноваційні підходи в організаційному забезпеченні
фізкультурно-оздоровчої роботи у позашкільних навчальних
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закладах, що визначає підґрунтя розвитку процесів взаємодії
із загальною середньою освітою завдяки практичній і
соціальній сутності позашкільної освіти [5]. Дослідницею
запропоновано комплексні інноваційні проекти «Здорове
покоління», «Літня школа радості і здоров’я», «Школа радості
і здоров’я» для гуртків різних напрямів позашкільної освіти.
Впровадження інноваційних підходів в організаційному
забезпеченні фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах
позашкільних навчальних закладів, як стверджує дослідниця,
здійснюється на підставі застосування нових організаційних
форм спортивно-масової роботи; врахування заходів з
формування цінностей фізичної культури; забезпечення
розвитку індивідуальних особливостей вихованців; співпраці
керівників гуртків, вчителів шкіл, вихованців та їх батьків із
залученням соціального педагога, психолога, фахівця з
фізичної реабілітації. 

Дослідниця Базилюк Т.А. розробила інноваційну
технологію аквафітнесу ігрового спрямування з елементами
баскетболу [1]. Як зазначає автор дослідження, заняття
баскетболом на воді проводилися за модифікованим
правилами за схемою, аналогічною проведенню баскетболу у
спортивному залі. Для гри в баскетбол на воді були розроблені
спеціальні щити, особливістю яких є їх максимальна
наближеність до стандартного баскетбольного щита, однак з
меншими розмірами і спеціальною системою кріплення. Ця
конструкція, як наголошує дослідниця, передбачає також
застосування міцних матеріалів, що дозволяє виконувати
кидки з різних дистанцій і з різним кидковим зусиллям без
ризику пошкодження баскетбольного щита та кошика. Це
відрізняє розробку науковця від конструкцій баскетбольних
щитів для баскетболу на воді, які пропонуються в
промисловості. 

Висновки. Таким чином, впровадження інноваційних
технологій та їх елементів до уроку фізичної культури
дозволяють в більшій мірі вирішувати завдання фізичного
виховання, підвищувати інтерес до уроку фізичної культури
в школі, задовольнити учнів в руховій активності, підвищити
рівень здоров’я та рівень розвитку фізичних якостей.
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ВІДРОДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ХОКЕЮ НА ТРАВІ ПЕРЕД П’ЯТИМ ЧЕМПІОНАТОМ

ЄВРОПИ

Кривенко Ю.О. 1., Курочкін В .Г. 2, Кадиров Р.Р. 3

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» 1 2

Андижанський обласний спорткомітету, гравець команди
«Мехнат» Андижан (Узбекистан) 3

Аbstract. For more than 60 years of the XX century. The international
field hockey calendar was limited only to Olympic tournaments. The
progressive-minded figures of the FIH began to think that it couldn’t go on like
this, because limited connections would not increase the popularity of the game,
would not expand its geography, and would gradually simply lead to its self-
destruction. Radical measures were necessary for the hockey renaissance. They
were found in the form of an extension of the calendar and the scale of
international competitions. And the first big tournament was the European
Championship in 1970. With it, historians of this sport began the renaissance
countdown. The European championship quickly found imitators and followers.
FIH decided to hold regular world championships, continental championships,
Intercontinental Cups, regional tournaments. Men were joined by women who,
in 1983, became part of the FIH, having dissolved their separate federation in
the interests of the cause.

Keywords: field hockey, history, European Championship, tournament,
sports game.

Анотація. За більш ніж 60 років XX ст. міжнародний календар
хокею на траві обмежувався тільки Олімпійськими турнірами. 
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